
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 6 og 7 

 

            4. - 15. februar 2019 

 

 

 

Bursdagsbarn i februar: 

Elias 4/2 

Vegard 6/2 

Maren 6/2 

Julian 22/2 

Thomas 25/2 

Matteo 24/02 

Eliah 25/2 

 

Ukens elever 

Uke 6: Martha og Sole 

Uke 7: Camilla og Selma 

 

Uke 6: Maren og Vetle 

Uke 7: Sofie SH og Håvard 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 

Jeg kan skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke 

tastatur i egen skriving. 

Jeg kan variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. 

   Matematikk  

  

 

Jeg øver på å dele likt og skrive delestykker.  

 

            KRLE 

Samenes nasjonaldag 6. februar: jeg kan fortelle litt om samene og 

samisk kultur. 

Islam: jeg kan fortelle litt om muslimenes tro på Gud.  

        Engelsk 

 

Jeg kan flere engelske ord om frokost.  

Jeg kan be noen sende meg mat og spørre hva andre liker. 

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan peke og orientere meg etter himmelretninger og forklare hvorfor 

det er tidsforskjeller.  

Jeg kan samtale om ulike steder, folk og språk. Jeg kan planlegge og 

presentere en reise.  

Jeg kan sette navn på og plassere land i Norden, verdenshavene og 

verdensdelene. 

 

 Sosial kompetanse 

 

 
Jeg bidrar til god arbeidsro for meg selv og mine medelever. 

 

 

 



 

 

Informasjon til hjemmet 

Vi markerer samenes nasjonaldag 6. februar med variert opplegg om samer og samisk kultur. 

 
Info fra helsesykepleier blir gitt som ranselpost. Spørsmål? https://www.minskole.no/lassa/Underside/13871 

 

FAU arrangerer karneval torsdag 14. februar kl 17.30 - 19.30 (2. - 7.trinn). Mer info: 

https://www.minskole.no/lassa/artikkel/235676 

Aktiv skole: https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/aktiv-skole/ 

http://www.askbasen.no/ Her kan lese og se mer om hvilke metoder vi bruker for å gjøre læring spennende, 

gøy, effektiv, gjentakende, fysisk og sosial. Dette er stor suksess blant elevene, og vi bruker metodene i flere 

fag. Se på nettsidene sammen med barnet ditt, og la han/hun fortelle om Aktiv skole. 

 

Kunst og håndverk: vi skal jobbe med lim i ukene framover, så det er lurt å ha tøy som tåler litt kliss. Ha 

gjerne arbeidstøyet liggende klar på skolen.  

 

Vi minner om at chromebook må være ferdig ladet når den tas med til skolen. Vi anbefaler eleven har med 

øreplugger/hodetelefoner som brukes når vi lytter til oppgaver, informasjonsfilmer, lydbøker og liknende. 

 

Kanskje barnet ditt har fortalt hjemme hva nyttårsforsettene på trinnet er for 2019? Fint om dere tar en prat 

sammen om disse, slik at vi sammen øker bevisstgjøringen av hva de innebærer:  

 

         God venn        Arbeidsro         Gode valg  
 

Hilsen Heidi, Beate og Hilde. 

 

 
  

Lekseplan for ukene 6 og 7: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

Alle:  

Uke 6: Logg inn på Creaza, der ligger det en ny oppgave til deg. Du skal lage et tankekart 

(Mindomo) på der du planlegger en fest! Hva du tenker er viktig å tenke på når du skal lage 

fest. Bruk diktet “Nå begynner vi!” på side 84 i Zeppelin lesebok som inspirasjon.  

  

Uke 7: Logg deg inn på din Gmail, og skriv en e-post til din kontaktlærer. Der skal du skrive 

minst sju setninger om hva du har lært i tredje klasse.  

 
  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

Alle:  

Zeppelin lesebok, les sammen med en voksen: 

 

Uke 6: Bruk BO og jobb med sidene 83 - 86. Hvordan leser du dikt som har rim i seg? 

  

Uke 7: Bruk BO og jobb med sidene 80 - 82 i Zeppelin lesebok (oransje). Øv på å variere 

stemmen etter hvilken rolle du leser. Hvordan snakker katten, og hvordan snakker 

musungen? Hvilken stemme er kul å bruke når du skal leke vampyr? 

 

Alle: Les i minimum 15 minutter hver dag i en valgfri bok.   
 

Ukens ord 

 

      selv             på            kommer         også 

 

 

 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/aktiv-skole/
http://www.askbasen.no/


 

 
  

 

 

Matematikk 

 

Uke 6: 

Jobb med hefte om deling.  

 

Begge ukene: fortsett å øv godt på gangetabellen! https://www.gangetabellen.net/  

Ekstra utfordring: tekstnøtter på Classroom 

 

Uke 7: 

Jobb med hefte om deling. 

 

 

    Engelsk 

 

Gloser uke 6             Gloser uke 7                 Øv gjerne på gloser på Quizlet og 

bread = brød             ham = skinke                 vis dette hjemme. Link på classroom.  

butter = smør            plate = tallerken 

jam  = syltetøy          fork = gaffel 

milk  = melk              knife = kniv 

cheese = ost              spoon = skje 

 

https://www.gangetabellen.net/

